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করুআন শরীফ পদদললত করবত োধ্য করবল কী 
করণীয়্? 

প্রশ্নঃ  
কাউবক যলদ মৃতুয ো অঙ্গহালনর ভয়্ দদলিবয়্ কুরআন শরীফ পদদললত 
করবত োধ্য করা হয়্ এেং দস মতৃুয ো অঙ্গহালনর ভবয়্ তা কবর, লকন্তু 
অন্তবর তার ঈমান পলরপূণণ থাবক, এমতােস্থায়্ উক্ত েযলক্তর জনয জীেন 
লদবয়্ দদয়্াই উত্তম? না অন্তবর ঈমান দরবি কুরআন শরীফ পদদললত 
করা উত্তম? 

প্রশ্নকারী- মুহাম্মদ মলনরুল ইসলাম 
উত্তরঃ 

 اهلل الرحمن الرحبم بسم
কুরআবন কারীম পদদললত করা এমন একলি জঘনয কাজ, যা মানষুবক 
ঈমাবনর সীমানা দথবক দের কবর দদয়্।  
ইমাম নেেী (রহ) (৬৭৬ লহ.) েবলন,  

األمة على وجوب تعظيم القرآن على االطالق وتنزيهه وصيانته.  وأمجعت
وامجعو على أن من جحد منه حرفا جممعا عليه أو زاد حرفا مل يقرأ به أحد 
وهو عامل بذلك فهو كافر. وأمجعوا على ان من استخف ابلقرآن أو بشئ منه 

رب أو خ مأو ابملصحف أو ألقاه يف قاذورة أو كذب بشئ مما جاء به من حك
أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك يف شئ من ذلك وهو عامل به كفر. 

 (، ط. دار الفكر170/ 2اجملموع شرح املهذب )-
“উম্মাহর সকবল একমত দয,কুরআবন কারীমবক তালজম করা 

আেশযক।… উম্মাহর সকবল এবতও একমত দয,দয েযলক্ত 
কুরআন,কুরআবনর লকছ ু অংশ ো মুসহাফবক দহয়্ প্রলতপন্ন করবে 

ফাতওয়্া নাম্বার:299                    প্রকাশকালঃ16-10-২০২2 ইং 
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অথো মুসহাফবক ময়্লার ভাগাবে লনবেপ করবে, ... দস কাবফর হবয়্ 

যাবে।” –আলমাজমু শারহুল মুহাযযাে: ২/১৭০ 
ইেবন নজুাইম (রহ) (৯৭০ লহ.) েবলন,  

األشباه والنظائر البن  -ِبَوْضِع رِْجِلِه َعَلى اْلُمْصَحِف ُمْسَتِخفًّا بِِه.  َوَيْكُفرُ 
 لبنان -علمية، بريوت (، ط. دار الكتب ال160جنيم )ص: 

“অেমাননা কবর কুরআবন কারীবমর উপর পা রািবল কাবফর হবয়্ 

যাবে।” –আলোশোহ ওয়্াননাজালয়্র: ১৬০ 
তবে দকউ যলদ মৃতুয ো অঙ্গহালনর ভয়্ দদলিবয়্ কাউবক এমন কাজ 
করবত োধ্য কবর, তাহবল দুলি শতণ সাবপবে অন্তবর ঈমান ও কুরআবন 
কারীবমর সম্মান েজায়্ দরবি োলহযক কুফলর আচরণলি করার অনুমলত 
আবছ। শতণ দুলি হবে: 
১. োধ্যকারী তা োস্তোয়্বন সেম হওয়্া। সুতরাং োধ্যকারী যলদ সংলিষ্ট 
েযলক্তর অঙ্গহালন ো তাবক হতযা করায়্ সেম না হয়্, তাহবল তার 
হুমলকবত অন্তবর ঈমান দরবিও কুরআবন কারীবমর সবঙ্গ কুফলর 
আচরণলি করা যাবে না। 
২. তা দথবক োাঁচার অনয দকাবনা উপায়্ না থাকবত হবে। সুতরাং এই 
পলরলস্থলত দথবক উত্তরবণর যলদ অনয দকাবনা উপায়্ থাবক, তাহবলও 
কুরআবন কারীবমর অেমাননা করা যাবে না।  
তবে সেণােস্থায়্ উত্তম হল,লনবজর জীেবনর দচবয়্ কুরআবন কারীবমর 
সম্মানবক প্রাধ্ানয দদয়্া এেং জীেন লদবয়্ হবলও কুরআবন কারীবমর 
সম্মান অেুণ্ন রািা।  
ইমাম যাইলালয়্ (রহ) (৭৪৩ লহ.) েবলন,  

جنس هذه املسائل على ثالثة أوجه ... ويف وجه يرخص اإلقدام عليه مع  مث
عليه الصالة  -أن العزمية هو االمتناع وهو إجراء كلمة الكفر وسب النيب 

وهو مكره ال  وما هو كفر أو استخفاف ابلدين حىت لو أقدم عليه -والسالم 
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كنز الدقائق   شرحتبيني احلقائق -يؤاخذ به ولو صرب حىت قتل يكون مأجورا. 
 بوالق، القاهرة -(، ط. املطبعة الكربى األمريية 185/ 5وحاشية الشليب )

“জেরদলস্ত সংক্রান্ত মাসআলাগুবলা লতন প্রকাবর লেভক্ত: … 
(তন্মবধ্য) এক প্রকার হবে, দয লজলনসলি করবত োধ্য করা হবে তা 
করার সুবযাগ আবছ, তবে আজীমত (উত্তমতর লদক) হবলা লেরত 
থাকা। এগুবলা হবে মুবি কফুলর কাললমা উচ্চারণ করা, রাসূল 
আলাইলহস সালাতু ওয়্াসসালামবক গালল দদয়্া লকংো অনয দকাবনা 
কুফলর ো দ্বীবনর অেমাননা। জেরদলস্তর কারবণ তাবত ললপ্ত হবল তাবক 
পাকোও করা হবে না। তবে যলদ ধধ্যণধ্ারণ কবর তা দথবক লেরত থাবক, 

ফবল তাবক হতযা কবর দদয়্া হয়্, তাহবল সাওয়্ােপ্রাপ্ত হবে।” –
তােলয়্নলু হাকাবয়্ক: ৫/১৮৫ 
কাসালন (রহ) (৫৮৭ লহ.) েবলন,  

ْقَداِم َعَلْيِه َحىتى َلْو اْمتَ َنَع فَ ُقِتَل َكاَن َمْأُجورًا؛ أِلَنى  َوااِلْمِتَناعُ  ُه َعْنُه أَْفَضُل ِمْن اإْلِ
َجاَد بِنَ ْفِسِه يف َسِبيِل اَّللىِ تَ َعاََل فَ يَ ْرُجو َأْن َيُكوَن َلُه ثَ َواُب اْلُمَجاِهِديَن اِبلن ىْفِس 

 )176/ 7الشرائع   ) يببدائع الصنائع يف ترت-ُهَنا. 
“এ ধ্রবনর দেবে কুফলর কাজলি করার দচবয়্ লেরত থাকা উত্তম। 
এমনলক যলদ দস লেরত থাবক এেং এ কারবণ তাবক হতযা কবর দদয়্া হয়্, 
তাহবল সওয়্ােপ্রাপ্ত হবে। কারণ, দস তার জীেন আল্লাহর রাস্তায়্ 
উৎসগণ কবরবছ। তাই আশা করা যায়্ দস জীেন লদবয়্ লজহাদকারী 

মুজালহদবদর মবতা সওয়্াে পাবে।” –োদালয়্উস সানালয়্: ৭/১৭৬ 
ইেবন আলেলদন শামী (রহ) (১২৫২ লহ.) েবলন,  

ًبا َوَعمىارًا »بَ َر( َأْي يُ ْؤَجُر َأْجَر الشَُّهَداِء ِلَما ُرِوَي : )َويُ ْؤَجُر َلْو صَ قَ ْولُهُ  َأنى ُخبَ ي ْ
 –َصلىى اَّللىُ َعَلْيِه َوَسلىَم  –اُبْ ُتِلَيا ِبَذِلَك َفَصبَ َر ُخبَ ْيِب َحىتى قُِتَل َفَسمىاُه النىيبُّ 

ميَاِن فَ َقاَل النىيبُّ وََكاَن قَ ْلُبُه ُمطْ  َعمىار  َسيِ َد الشَُّهَداِء َوَأْظَهَر  ُ  –َمِئنًّا اِبإْلِ َصلىى اَّللى
َأْي إْن َعاَد اْلُكفىاُر إََل اإْلِْكرَاِه فَ ُعْد أَْنَت « فَِإْن َعاُدوا فَ ُعدْ  –تَ َعاََل َعَلْيِه َوَسلىَم 
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اِن، َوقَ ْلُبك ُمْطَمِئنٌّ اْلُكْفِر َعَلى اللِ سَ  َمةِ إََل ِمْثِل َما أَتَ ْيت بِِه أَوىاًل ِمْن إْجَراِء َكلِ 
ميَاِن اْبُن َكَماٍل َوِقصىتُ ُهَما َشِهريَة .  )الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد –اِبإْلِ

 (، ط. سعيد135/ 6احملتار(  )
“ধধ্যণধ্ারণ কবর লনহত হবল শহীবদর সাওয়্াে পাবে। েলণণত আবছ, 
িুোইে (রা) ও আম্মার (রা) এ ধ্রবনর জেরদলস্তর লশকার হবয়্লছবলন। 
তিন িুোইে (রা) লেরত থাবকন, ফবল তাাঁবক হতযা করা হয়্। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম তাাঁবক সালয়্যদুশ শুহাদা তথা দেষ্ঠ শহীদ 
আিযা দদন।...” –রদু্দল মুহতার: ৬/১৩৫ 

 .وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৫-০৩-১৪৪৪ লহ. 
২২-১০-২০২২ ঈ. 


